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“Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu,  

bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.” 
 

(Hê. 10:39; Sv. 10:32-39) 
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1. Cơ Đốc Nhân Chúng Ta Đã Được Định Cho Sự Cứu Rỗi Của Đức   

  Chúa Trời Nhờ Ân Điển, Bởi Đức Tin (C. 39a) 

“Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu.” 
  

(Hê. 10:39a) 
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  (1)  “về phần chúng ta”: Gr. ἡμεῖς δέ οὐ  ἐζμέν [hemeis de ou esmen]  “về 

    phận sự của chúng ta” 

  (2)  “lui đi”: Gr. ὑποζηολή [hupostole]  “lẩn tránh”  

  (3)  “cho hư mất”: Gr. εἰς ἀπώλεια [eis apoleia]  “cho rơi vào sự hủy diệt”  
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“4 Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần,  
đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh,  
5 nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau,  

6 nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa,  
vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa,  

làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.” 
  

(Hê. 6:4-6; Sv. 6:4-8) 
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2. Cho Nên Chúng Ta Phải Kiên Tín Trong Sự Cứu Rỗi Mà Mình Đã   

  Được Cho Đến Cuối Cùng (C. 39b) 

“Bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.”  
 

(Hê. 10 39b) 
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  (2)  “linh hồn”: Gr. υστή [psuche]  “phần phi vật chất của con người”  

  (1)  “kẻ giữ đức tin”: Gr. πίζηις [pistis]  “kẻ được chứng giải là phải giữ  

    mình trong sự nương cậy Đức Chúa Trời”   

  (3)  “được sự cứu rỗi”: Gr. περιποίηζις [peripoiesis]  “sự bảo tồn”   
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“Hỡi những kẻ rất yêu dấu, dẫu chúng ta nói vậy,  
vẫn còn đương trông đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em,  

là những việc đưa đến sự cứu rỗi.” 
  

(Hê. 6:9; Sv.6: 9-12) 
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1. Phải Quyết Chí Dấn Thân Vào Đời Sống Tin Kính Phong Phú (C. 39a; Sv. 

2Phi. 1:5-7) 

“5 Vậy nên, về phần anh em,  
phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức,  

thêm cho nhân đức sự học thức, 6 thêm cho học thức sự tiết độ,  
thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính,  

7 thêm cho tin kính tình yêu thương anh em,  
thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến.”  

 

(2Phi. 1:5-7) 
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2. Phải Hết Sức Giữ Mình Trong Sự Nương Cậy Đức Chúa Trời Cho Thân, 

Hồn, Thần Được An Tịnh Đời Đời (C. 39b; Sv. Gia. 1:27; Sv. Châm. 

14:14)  

“Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là:  
thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ,  

và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.”  
 

(Gia. 1:27; Sv. Châm. 14:14) 
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“Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu,  

bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.” 
  

(Hê. 10:39) 


